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  بعد أوسلو: الفلسطينيالنظام السياسي 
  دراسة حتليلية نقدية

  جميل هالل
  .٨١٩٩، الفلسطينيةمؤسسة الدراسات بيروت: 

  دوالرات. ٧. صفحة ٢٨٧
 الفلســـــــــــطينيةما هي التحوالت االجتماعية اجلارية يف فلســـــــــــطين يف ظل الســـــــــــلطة 

إىل ظهور شرائح اجتماعية أو نخب فكرية واقتصادية احلديثة؟ وهل أدت هذه التحوالت 
جديدة؟ مَن له مصــلحة يف قيام نظام ديمقراطي فلســطيني، وما هي العناصــر التي لها 
شـــــــــــأن يف عملية التغيير؟ ما هي العوامل الكابحة ألي نمو أو تبدل أو تغيير؟ هل انتهى 

؟ هل الفلسطينيباخلارج  الفلسطينيوما هي عالقة الداخل ؟ الفلسطينيةدور املنظمات 
ثمة عالقة بين املســــــــــألة الديمقراطية واملســــــــــألة الوطنية؟ كيف يمكن االحتفاظ بوحدة 

ووحدانية تمثيله يف املســـــــــتقبل، ويف أي إطار؟ كيف يمكن حتليل  الفلســـــــــطينيالشـــــــــعب 
بال دولة وانشطار حركة  فلسطينيةسلطة املفارقة الناجمة عن اتفاق أوسلو وهي قيام 

  إىل سلطة ومعارضة حتى قبل قيام لدولة؟ الفلسطينيةالتحرر الوطني 
هذه األســـــــــــئلة، وغيرها هي ما يحاول هذا الكتاب أن يجيب عنها إجابات علمية 
ونقــديــة واضـــــــــــحــة. وهو يشـــــــــــكــل أول دراســــــــــــة موســـــــــــعــة للتحوالت اجلــاريــة يف اجملتمع 

الذي نشـــــــــــأ بعد إعالن املبادئ يف  ينيالفلســـــــــــط، ويف النظام الســـــــــــياســـــــــــي الفلســـــــــــطيني
، أول مرة، على جزء من أرض فلســـــــطينية(اتفاق أوســـــــلو)، وقيام ســـــــلطة  ١٣/٩/١٩٩٣

فلســـــــــــطين. ويســـــــــــتمــد الكتــاب أهميتــه من احلقــل املميز الــذي يجول فيــه الكــاتــب بــاحثــًا 
ومدققاً: إنه حقل علم االجتماع الســــــــياســــــــي. وهو يتطرق إىل مناقشــــــــة مفهوم "اجملتمع 

باجملتمع، وإىل مســــاعي التحول إىل دولة. ويف هذا  الفلســــطينيةين" وعالقة الســــلطة املد
الســـــــــياق، يعرض لتشـــــــــكُّل الدولة القومية احلديثة ثم يعرِّج، يف ضـــــــــوء ذلك، على نشـــــــــوء 

والتحوالت التي حلقت بها، ثم يتحدث عما يعتبره أُفوالً يف التحرير الفلســــطينية  منظمة
على إقليم حمدد. كما يتناول بالتحليل  فلســـــطينيةســـــلطة مســـــارها الســـــياســـــي بعد قيام 

التي تشـير إىل إمكان نشـوء جمتمع مدين يكون فيه  الفلسـطينيحتوالت احلقل السـياسـي 
للتكنوقراط دور القيادة يف عملية بناء الدولة احلديثة بعدما اختفى من احلقل السياسي 

املاضــي، وال ســيما تلك التي ، يف داخل فلســطين، منظمات كان لها شــأن يف الفلســطيني
كانت تســـــتمد حضـــــورها من عالقتها اخلاصـــــة ببعض الدول العربية. وتالشـــــى، أيضـــــاً، 

وزنه و الفلسطينيمثلما تراجع شأن الشتات التحرير الفلسطينية  منظمةدور مؤسسات 
  .الفلسطينييف القرار السياسي 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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